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แบบประเมินนี้เป็นเกณฑ์ที่ท ำขึ้น เพื่อช่วยให้สถำนพยำบำลระดับ A  S  M1  M2  F1 และ F2  ใช้ในกำร
ประเมินตนเอง ในกำรด ำเนินงำน คลินิกชะลอไตเสื่อม ซึ่งอำจแยกระบบบริกำร หรืออำจบูรณำกำรรวมอยู่ใน
คลินิกต่ำงๆ เช่น คลินิกอำยุรกรรม หรือ คลินิกเบำหวำน หรือ คลินิกควำมดันโลหิตสูง หรือ คลินิกโรคไต 
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คณะผู้จัดท ำ 
 

1. แพทย์หญิงจุรีพรคงประเสริฐ           รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
2. นำยแพทย์สกำนต์ บุนนำค            รองประธำนแผนพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service plan) สำขำไต กรมกำรแพทย์ 
3. นำงณัฐธิวรรณ  พันธ์มุง   หัวหน้ำกลุ่มโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ส ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
4. นำงสำวธิดำรัตน์อภิญญำ   นักวิชำกำรสำธำรณสุขกลุ่มโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง  ส ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

 
    

 
จัดท าโดยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังส านักโรคไม่ติดต่อ 

กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข 
โทรศัพท์ 02-5903987 โทรสาร 02-590-3988 
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ค าชี้แจงการใช้แบบประเมิน   
แบบประเมินนี้เป็นเกณฑ์ที่ท ำขึ้น เพื่อช่วยให้สถำนพยำบำลระดับ A  S  M1  M2  F1 และ F2  ใช้ในกำรประเมินตนเอง ในกำรด ำเนินงำน คลินิกชะลอไตเสื่อม ซึ่งอำจแยก

ระบบบริกำร หรืออำจบูรณำกำรรวมอยู่ในคลินิกต่ำงๆ เช่น คลินิกอำยุรกรรม หรือ คลินิกเบำหวำน หรือ คลินิกควำมดันโลหิตสูง หรือ คลินิกโรคไต 
 
 
กรอบการประเมิน  

กรอบกำรประเมินเพ่ือพัฒนำคลินิกชะลอไตเสื่อม ส ำหรับสถำนบริกำรสำธำรณสุข ปี 2559 ประกอบด้วย 2 ส่วน  
1. แบบประเมินเพ่ือพัฒนำคลินิกชะลอไตเสื่อมส ำหรับสถำนบริกำรสำธำรณสุขปี 2559 เป็นกำรประเมินแบบขั้นบันได (Milestone) ประเมินใน 4  องค์ประกอบ ในกำร

จัดตั้ง คลินิกชะลอไตเสื่อม ได้แก่ 1.ระบบข้อมูลและสำรสนเทศทำงคลินิก, 2.มีกำรปรับ ระบบและ กระบวนกำรบริกำร, 3. กำรให้ควำมรู้และกำรสนับสนุนกำรจัดกำร
ตนเอง และ 4. จัดบริกำร เชื่อมโยงชุมชน  

2. นวัตกรรมที่เกิดขึ้น (ถ้ำมี) 
   
 
วิธีการด าเนินงาน  

1. สถำนบริกำรสำธำรณสุข ได้แก่ โรงพยำบำลศูนย์ โรงพยำบำลทั่วไป โรงพยำบำลชุมชน ในกำรประเมินตนเองตำมแบบประเมินที่ก ำหนด ในช่วงพฤษภำคม – กรกฎำคม 
2559 และจัดส่งผลกำรประเมินตนเองให้กับทีมประเมินระดับจังหวัด  

2. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด วิเครำะห์ผลกำรประเมินตนเอง และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนคลินิกชะลอไตเสื่อม โอกำสพัฒนำ ปัญหำอุปสรรค แก่ทีมผู้นิเทศ Service 
plan และ ทีมจำก สสว ในชว่งพฤษภำคม – กรกฎำคม 2559  
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แบบประเมินเพื่อพัฒนาคลินิกชะลอไตเสื่อมส าหรับสถานบริการสาธารณสุขปี 2559 
โรงพยาบาล...............................อ าเภอ...........................จังหวัด............................... 

ระดับ  A       S         M1        M2       F1      F2 
 

องค์ประกอบ เกณฑ์ ผลการประเมินตนเอง 
1.ระบบข้อมูลและ
สารสนเทศทาง
คลินิก 
 

1.1 มีระบบทะเบียนข้อมูลกำร
ให้บริกำร 

ก. ไม่มี 
 

ข.มีทะเบียนท่ีแสดงให้
เห็นข้อมูลส ำคัญ
รำยบุคคล 

ค.มีทะเบียนประชำกรรำย
กลุ่มตำมระยะของโรค  

ง.  มีกำรทบทวนปรับปรุงข้อมูล อย่ำง
น้อยทุก 3 เดือน มีควำมถูกต้อง และมี
คุณภำพ 

จ. มีกำรน ำผลท่ีได้จำก
กำรปรับปรุงไปใช้ในกำร
ด ำเนินงำน 

1.2 มีระบบสำรสนเทศและข้อมูลท่ี
เชื่อมโยง 

ก.มีกำรจัดเก็บ
ข้อมูลกระจำยอยู่
ในกลุ่มงำนต่ำงๆ 

ข.มีฐำนข้อมูลกลำงของ 
รพ. แต่ยังไม่สำมำรถ
ให้บริกำรส่งออกข้อมูลให้
ผู้ปฏิบัติงำนใช้ร่วมกันได้ 

ค.มีกำรส่งออกให้ผู้บริหำร
และผู้ปฏิบัติได้ใช้ร่วมกันได้ 

ง.มีกำรน ำเข้ำข้อมูลจำกหน่วยงำน
ภำยในและสถำนบริกำรลูกข่ำย มำ
จัดเก็บเป็นฐำนข้อมูลกลำง 

จ.สำมำรถส่งออกข้อมูล
ให้กับสถำนบริกำรลูก
ข่ำยได้ 

1.3 น ำข้อมูลมำวิเครำะห์ เพื่อพัฒนำ
คุณภำพงำน 

ก. ไม่มีกำร 
วิเครำะห์ปัญหำ 

ข.มีกำรวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อสนับสนุนกำรดูแล
รำยบุคคล 

ค.มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนกำรดูแลรำยกลุ่ม 

ง.มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุน 
ติดตำมคุณภำพของระบบกำรดูแล 

จ.มีกำรวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อกำรวำงแผนและ
จัดกำรปัญหำ 

2.มีการปรับ ระบบ
และ กระบวนการ
บริการ 

2.1  ให้กำรบริกำรคัดกรองป้องกัน 
ควบคุม และดูแลรักษำสอดคล้องกับ
ระยะของโรคไตเรื้อรัง โดยทีมสห
วิชำชีพ 

ก. มีกำรคัดกรอง
เพื่อประเมินระยะ
ของโรคไตเรื้อรังใน
ผู้ป่วยDMHT หรือ
ผู้ท่ีมีควำมเสี่ยงสูง
ต่อโรคไตเรื้อรังเมื่อ
มีโอกำส 

ข.มีกำรประเมินปัจจัย
เสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง  

ค.มีกิจกรรมกำรให้บริกำรท่ี
สอดคล้องกับระยะของโรค
และพฤติกรรมเสี่ยง
รำยบุคคลและรำยกลุ่ม 
 

ง.มีกิจกรรมกำรให้บริกำร โดยทีมสห
วิชาชีพ ในกำรดูแลผู้ป่วยท่ีคลินิก
บริกำร 

จ.มีกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำร
ให้บริกำร 

2.2 มีผู้ประสำนงำนโรคเรื้อรัง (Case 
Manager/Coordinator) และทีมสห
วิชำชีพในกำรด ำเนินงำน 

ก. ไม่มี ข. ด ำเนินงำน โดย 
มีพยำบำล CM ในกำร
บริหำรจัดกำร บริกำร
ดูแลในคลินิก 
 

ค.มีทีมสหวิชำชีพ ในกำร
ด ำเนินงำน แต่ไม่ได้ร่วม
ด ำเนินงำนท่ีคลินิก 
 

ง.มีทีมสหวิชำชีพ ร่วมในกำรด ำเนินงำน
ท่ีคลินิก 

จ.มีกำรประสำน
เชื่อมโยงกำรด ำเนินงำน
ท้ังภำยในและภำยนอก
โรงพยำบำล 

2.3 มีเครือข่ำยกำรดูแลรักษำโรคไต
เรื้อรัง 

ก. ไม่มี ข.มีเครือข่ำยระหว่ำง
หน่วยบริกำรในสังกัด
กระทรวงสำธำรณสุข 

ค.มีเครือข่ำยหน่วยงำนท่ี
สังกัดภำยนอกกระทรวง
สำธำรณสุข 

ง.ชุมชนร่วมเป็นเครือข่ำยในกำรดูแล
โรคเรื้อรัง 
 
 

จ. มีแนวปฏิบัติกำรดูแล
รักษำผู้ป่วย ในชุมชน 
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2.4มีแนวเวชปฏิบัติดูแลรักษำ 
สอดคล้องกับระยะของโรค 

ก.ไม่มี ข.มีแนวเวชปฏิบัติในกำร
ด ำเนินงำนเช่น มำตรฐำน
กำรรักษำ กำรสนับสนุน
กำรดูแลตนเอง 

ค.มีกำรชี้แจง/ฝึกอบรมผู้
ให้บริกำรในกำรใช้แนวเวช
ปฏิบัติ  

ง.มีกำรประเมินติดตำมกำรใช้แนวเวช
ปฏิบัติ 

จ.มีกำรทบทวนหรือ
ประเมินคุณภำพและ
พัฒนำแนวเวชปฏิบัติ 

2.5 มีระบบพี่เลี้ยงและระบบท่ีปรึกษำ
ในกำรให้บริกำร 

ก. ไม่มี ข.มีกำรให้ค ำปรึกษำ แต่
ไม่ได้ก ำหนดบุคคลผู้ใน
ค ำปรึกษำ 

ค.มีและก ำหนดบุคคลผู้ใน
ค ำปรึกษำท่ีชัดเจน 

ง. มีช่องทำงกำรสื่อสำร มีกำรปรึกษำ
อยู่เสมอ 

จ.มีกลไกน ำผลกำรให้
ค ำปรึกษำเพื่อมำพัฒนำ
งำน 

2.6 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรดูแล
และจัดกำรโรค 

ก. ไม่มี ข. มีกิจกรรม 
Conference / KM ใน
โรงพยำบำล เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ค . มีผลกำรถอดบทเรียน ง. น ำผลกำรถอดบทเรียน 
/ทบทวนควำมรู้ มำพัฒนำกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง 

จ.มีคลังควำมรู้/เผยแพร่
กระจำยควำมรู้ แก่
เจ้ำหน้ำท่ี 

2.7 มีกำรเชื่อมโยงระบบส่งต่อ ก.ไม่มีระบบกำรส่ง
ต่อ 

ข.มีระบบกำรส่งต่อแต่ไม่
มีเกณฑ์กำรส่งต่อที่
ชัดเจน 
 

ค.มีระบบกำรส่งต่อและมี
เกณฑ์กำรส่งต่อที่ชัดเจน 

ง.มีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมเกณฑ์
กำรส่งต่อ 

จ.น ำผลกำรติดตำมมำ
ทบทวนและปรับปรุง 

2.8 มีระบบติดตำมประเมินผลของ
ภำพรวม ในกำรด ำเนิคลินิกชะลอไต
เสื่อม 

ก.ไม่มี ข.มีกำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำน แต่ยังไม่เป็น
ระบบชัดเจน 

ค. มีกลไกกำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบแต่
ไม่มีกำรประเมินผล 
 

ง.มีท้ังกำรก ำกับ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

จ.น ำผลมำพัฒนำ 
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 

3. การให้ความรู้
และการสนับสนุน
การจัดการตนเอง 

3.1 จัดระบบบริกำรสนับสนุนกำร
ตัดสินใจเพื่อวำงแผนกำรดูแล กำร
จัดกำรดูแลด้วยตนเอง 

ก. ไม่มี ข.มีแผนกิจกรรมกำรให้
ควำมรู้แก่ผู้ป่วย/ผู้ดูแล 

ค.มีแผนกำรสนับสนุนกำร
จัดกำรตนเอง แก่ผู้ป่วย/
ผู้ดูแลโดยเจ้ำหน้ำท่ี
โรงพยำบำล 

ง.มีชมรมกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/ไต
เรื้อรัง/ผู้ดูแลพี่เลี้ยง หรือเพื่อนช่วย
เพื่อน ร่วมด ำเนินงำนเพิ่มพลัง
ควำมสำมำรถสนับสนุนกำรจัดกำร
ตนเอง  

จ.มีกำรติดตำม
ประเมินผลกำร
สนับสนุนกำรจัดกำร
ตนเอง 

 3.2  คืนและแลกเปลี่ยนข้อมูล แก่
ผู้ป่วย/ผู้ดูแล เพื่อกำรตัดสินใจ 

ก. ไม่มี ข.แจ้งข้อมูลท่ีสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมสุขภำพสัมพันธ์
กับโรคเบำหวำน ควำม
ดันโลหิตสูง และโรคไต
เรื้อรัง แก่ผู้ป่วย/ผู้ดูแล 

ค.มีเครื่องมือประกอบกำรคืน
ข้อมูลเช่น สมุดบันทึกสุขภำพ 

ง.ผู้ป่วย/ผู้ดูแล/ครอบครัวรับทรำบ
ข้อมูลและน ำข้อมูลไปประกอบกำร
ตัดสินใจวำงเป้ำหมำยแนวทำง/
แผนกำรจัดกำรดูแลตนเอง 

จ.มีกำรสะท้อนข้อมูล
ย้อนกลับจำกผู้ป่วย/
ผู้ดูแลเพื่อน ำมำใช้ใน
กำรวำงแผนร่วมกับ
ทีมสหวิชำชีพ  

4. จัดบริการ 
เชื่อมโยงชุมชน 
 
 

4.1 ทีมเยี่ยมบ้ำน(ทีมรักษ์ไต)โดย
เจ้ำหน้ำท่ีรพ.สต.ร่วมกับ อสม./
เครือข่ำย 

ก.ไม่มี ข.มีกำรจัดทีมส่งเสริม
สนับสนุนกำรดูแล กลุ่ม
ป่วยไตเรื้อรังตำมระยะ
ของโรค-3-5  

ค.มีทีมและมีแผนงำนท่ี
ชัดเจน เขื่อมโยงประสำนกับ 
case manager /ทีมสห
วิชำชีพของรพ.  

ง.มีกำรด ำเนินกำรตำมแผน 
 

จ.มีกำรติดตำม
ประเมินผลกำร
ด ำเนินงำน 



ประเมินคลินิกชะลอไตเสื่อมคณุภาพ ปรับปรุงวนัที่ 4 พฤษภาคม 2559 
 

 
 

4.2 ชุมชนมีกิจกรรม เพื่อสนับสนุน
กำรดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/
ไตเรื้อรังในชุมชน 
 

ก.ไม่มี ข. มีแผนงำน/กิจกรรมใน
กำรดูแลตัวเอง ของผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง/ไตเรื้อรังใน
ชุมชน 
ซ่ึงก ำหนดโดยเจ้ำหน้ำท่ี
โรงพยำบำล 

ค มีแผนงำน/กิจกรรมในกำร
ดูแลตัวเอง ของผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง/ไตเรื้อรังในชุมชน 
ซ่ึงก ำหนด โดยชุมชนร่วมกับ
เจ้ำหน้ำท่ีโรงพยำบำล 

ง. มีกลุ่ม/ชมรมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/ไต
เรื้อรัง ขึ้นในชุมชน 

จ.มีกำรติดตำม
ประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนโดยกลุ่ม/
ชมรมผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน
ชุมชน 

4.3 มีกำรสื่อสำรข้อมูลเพ่ือให้ชุมชน
น ำไปจัดกำรลดปัจจัยเสี่ยงสูงหลักๆ 
ในชุมชนได้ 

ก. ไม่มี ข.มีกำรส่งคืนข้อมูล ท่ี
วิเครำะห์แล้วให้แก่ 
อปท./ชุมชน 

ค.มีกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ร่วมกันระหว่ำงโรงพยำบำล
และชุมชนเพื่อพัฒนำแผน
สุขภำพชุมชน 

ง.กำรน ำข้อมูลมำใช้ในกำรวำงแผน
ด ำเนินกำรในชุมชน  

จ.มีกำรด ำเนินงำนตำม
แผน ในชุมชน 

4.4 สนับสนุน/แผนกำรด ำเนินงำนท่ี
เอื้อต่อกำรปรับสภำพแวดล้อมของ
ชุมชนและสนับสนุนกำรจัดกำรตนเอง
ของผู้ป่วย  
 

ก.ไม่มี ข.โรงพยำบำลมีแผนงำน
ปรับสภำพแวดล้อมเพ่ือ
เป็นตัวอย่ำงแก่อปท./
ชุมชน 

ค. อปท./ชุมชนมีแผนงำน
ปรับสภำพแวดล้อมในชุมชน
และสนับสนุนกำรจัดกำร
ตนเองของผู้ป่วย 

ง.อปท./ชุมชนด ำเนินกำรตำมแผน จ. อปท./ชุมชนมีกำร
ติดตำมประเมินผลกำร
ด ำเนินงำน 

4.5 สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเพื่อ
สุขภำพอย่ำงต่อเนื่องและ/หรือจัดตั้ง
กลุ่ม/ชมรมเพื่อสุขภำพสนับสนุนกำร
ป้องกันควบคุมโรค ในชุมชน 
 

ก.ไม่มี ข.โรงพยำบำลมีแผนงำน
เพื่อสนับสนุนกำรจัด
กิจกรรมเพื่อสุขภำพ ใน
ชุมชน 

ค. อปท./ชุมชนมีแผนงำนจัด
กิจกรรมเพื่อสุขภำพ โดย
ได้รับกำรสนับสนุนจำก
โรงพยำบำล 

ง.มีกลุ่ม/ชมรมสุขภำพในอปท./ชุมชน
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมแผน
กิจกรรมสุขภำพ 

จ. อปท./ชุมชนมีกำร
ติดตำมประเมินผลกำร
ด ำเนินงำน 
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ส่วนที่ 2 นวัตกรรมที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) 

นวัตกรรมกระบวนกำร ของคลินิกชะลอไตเสื่อม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

นวัตกรรมของชุมชน  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ผู้ประเมิน ………………………………………………… 

วันที่ประเมิน……………………………………………… 

 


